
 - 1  -

) هذا أيضا صريح واضح يف أن املرأة جيوز أن تنظر إىل  ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده

الرجل وأيضا قال فقهاؤنا رمحهم اهللا لو كان حيرم على املرأة أن تنظر إىل الرجل لوجب على الرجال أن حيتجبوا 

رجل حيتجب عن املرأة لئال تنظر إليه ألنه ال يتم مثل أن املرأة حتتجب عن الرجل لئال ينظر إليها فنقول أيضا ال

الواجب إال ذا أليس كذلك ؟ ألن إذا صار الرجل مكشوف فإن املرأة البد تشوفه ضروري تشوف ال ميكن 

تعدم رؤيتها له إال إذا احتجب مثل ما هي حتتجب وال قائل من أهل العلم أنه جيب على الرجل أن حيتجب عن 

يف هذه املسألة مذهب اإلمام أمحد أنه جيوز للمرأة أن تنظر إىل الرجل ولكن كل هذه املسائل  املرأة وهلذا الصحيح

وغريه بشرط ايش ؟ أمن الفتنة إذا كان هناك فتنة فإا ال جيوز أن تنظر وال إىل صورة الرجل حىت صورة الرجل 

تنظر إليها إذا كان خيشى من الفتنة اليت تكون يف بطاقة أو تكون مثال تظهر يف التليفزيون ال جيوز أيضا أن 

وكذلك بالنسبة للرجل أيضا وهذه مسألة لعلنا نبحثها حبثا مستقال وهي هل جيوز للرجل أن ينظر إىل صورة املرأة 

  األجنبية منه أو ال جيوز ؟ وايش رأيكم ؟

  ...: الطالب

  : يعين مىت جاز النظر إىل وجهها جاز النظر إىل صورا كذا الشيخ 

   ...: بالطال

  أو خاطبا جاز النظر إىل صورا  اكونه حمرملهذا يعين مىت جاز النظر إىل املرأة :  الشيخ

  ...: الطالب

  ال دعنا من مسألة التصوير هذا شيء ثاين ومىت منع ، منع النظر طيب هذا رأيي ورأيكم أنتم ؟: الشيخ

  ...: الطالب

  املرأة : يعين تقول أنت أنه جيوز النظر إىل صورة  الشيخ

  ...: الطالب

  ألا ال تساوي النظر إىل املرأة: الشيخ

  ...: الطالب

  ال تساويه طيب هذا رأي .: الشيخ 

  ...: الطالب

: يعين أنت تقول هذه الصورة ليست هي املرأة والنهي إمنا ورد عن املرأة فقط نعم  لو حصل فتنة مثل ما  الشيخ

لكنها ضة إىل الشر هذه الة  كويتية كم أن فيه جملة تسمى النهضة  يفعل بعض الناس والعياذ باهللا أنا أذكر ل
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من النساء طبعا مثل هذا يف  جاءهاصورت أمجل من  كالمهامسابقة مللكة اجلمال وصورت حسب    وضعت

ليتمتع ا للنظر أو ألي  اجلمال ظين أن كثريا من الناس الذي ليس عندهم خوف من اهللا يقتنون هذه صور

فهذا ال شك يف حترميه فنقول إذن النظر إىل الصورة ال يساوي النظر إىل احلقيقة وليس هو الذي ورد  غرض آخر

به النهي ولكن مىت تضمن ذلك فتنة بكونه يتعلق ا أو يقتنيها فإن ذلك يكون حراما وإال فال يكون حترمي طيب 

  بالنسبة للنظر إليها يف التليفزيون 

  تتحرك...: الطالب

  تتحرك والثاين أا صارت ملونة يف التليفزيون حيكي حاهلا أكثر وكذلكاوال قيقة الفرق بينها أا احل: الشيخ

  :الصوت  الطالب

طبيعية مثال هل عادية الصوت وكذلك التغنج والتمايل والرقص وما أشبه ذلك لكن لو قدرنا أا امرأة : الشيخ 

  حيرم النظر إليها أو ال حيرم ؟

  ...: الطالب

تتعلق ا ولو رأا يف التليفزيون مثل ما  ماإذن حيرم النظر إليها واهللا عندي أن النفس  :مثل اللي يف الشارع خالشي

أن بينهما يف ظين تتعلق ا ولو رأا حقيقة أنا عندي فرق بني أن ينظر امرأة يف التليفزيون أو ينظر امرأة حقيقة 

رة يف التليفزيون أشد من الصورة يف البطاقة ألا حتكي احلركة فرق وأن يف احلقيقة بعض الناس يقول أن الصو 

والصوت فيكون الفتنة فيها أعظم  ولكن عندي أيضا أن هذه متتاز على الصورة يف البطاقة مثل ما قال أا 

 تتحرك وهلا صوت وهذا أدعى للفتنة لكنها ختتلف عنها بأا ال تثبت الصورة اللي يف البطاقة تثبت واإلنسان

ميكن خيلي عنده صورة يف البطاقة كل ما اشتهى يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر لكن هذه ما تتمتع يعين 

  .اغلق التلفزيون وراحت عنهأغلق التليفزيون ال يتمتع 

  ؟...غض البصر عن املرأة ...:الطالب

  هذه هي أقول أنا يف ظين :  الشيخ

  ...: الطالب

  ن قلبه ذه الصورة مثل ما يتعلق بالواقع فال نسلم ذا ما ميكن يتعلق اإلنسا: الشيخ

  ...النيب صلى اهللا عليه وسلم منع من ان تصف املرأة املرأة لزوجها...: الطالب

معلوم الوصف مهما بلغ ال يكون مثل الصورة ما فيه شك الصورة أشد حكاية للحقيقة لكن يف كالمنا : الشيخ

هذا ضرر عظيم ولذلك ال شك أن الصورة إذا  للكفار صف نساء املسلمني إذا مل يكن هناك فتنة وال ضرر وو 
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كانت بنت فالن يف أيدي الفساق أن هذا من احملرمات اليت ال شك فيها ولذلك نرى أنه من أعظم اخلطر ما 

م ألن هذه النساء تقع يف أيدي النساء ومن يعل ولو كان اللي يصور نساء يفعل اآلن يف األعراس تصوير النساء

النيب صلى اهللا ولكن رمبا حتتجون علي باحلديث الذي أوردته وهو ي  هاال زوجإها و يمن النساء أا تعطيها ألخ

فإذا كان الرسول ى أن تنعت املرأة للرجل فهذه )  يشاهدها لمرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنماا ( عليه وسلم

أن يقال أن الصورة تدخل فيه ألن النعت يف احلقيقة بذكر  مثل األنثى الصورة ميكن أشد نعم هذا هو الذي ميكن

ى أن املرأة تباشر املرأة وتنعتها  النيب صلى اهللا عليه وسلماألوصاف ال حيكي املرأة كما حتكيها الصورة وإذا كان 

أشد  رة بالنسبة للصو  لزوجها كأنه ينظر إليها فهذا مثله ولكن ما ظاهر يل أنا ألن يف احلقيقة حكاية الصفة

مت كان هذه الكلمة لزوجها أا قيد ليس لبيان الغالب بأن قا  لزوجها إن السيما إذا كان الرسول يقول تنعته

للزوج أن زوجته تطلبه وتنعت هذه املرأة ألجل أن يتزوج  تنعتها لزوجها هذا يفضي اىل مفسدة أوال قد يظن

ا يتعلق قلبه ذه املرأة املنعوتة ويكون ذلك سببا لفراق هذه الشيء الثاين أنه رمبا إذا نعتتها لزوجها أنه هو زوجه

أن تنعتها لزوجها أن هذا ليس لبيان الواقع وأن الغالب أن  ي النيب صلى اهللا عليه وسلمكون الزوجة قد يقال  

سد حيث ولكن ملا يرتتب عليه من املفايقال ليس لبيان الغالب  هازوجعند إذا كانت اال املرأة ال تصف النساء 

يظن الزوج أن هذه املرأة ال تريده ولذلك تصف له النساء لعله يتعلق ن هذه من جهة ومن جهة أخرى أنه رمبا 

 ةن الزوج نفسه إذا وصفت له زوجته هذه املرأة يتعلق قلبه ا ويرغب عن زوجته اليت معه ويتحول إىل اجلديدإ

أين أجزم بتحرمي النظر إىل املرأة يف التليفزيون أو يف الصورة ال أستطيع اقول رأي بعد هذه املناقشة على كل حال 

   إذا مل يكن يف ذلك حمذور فإن كان يف ذلك حمذور فالشك أنه ال جيوز .

   ...:الطالب

السيما يتعلق به نفس االنسان ال قد املنال  بعيد: هذا صحيح أن هذا خيتلف باعتبار إثارة الفتنة إما  الشيخ

نه كيف يطمع اإلنسان فيما ال ينال خبالف األشياء اليت ميكن وهلذا واهللا أعلم أبيح للمحارم اإلنسان العاقل أل

 وأما الرجال ...اال وانسان اعوذ باهللا قد أبدا  مأن يكشفن وجوههن للمحرم ألن نفسه ال ميكن تتعلق

ا أبيح هلن الكشف لكن هذا احلكمة أنه ما ميكن إنسان تتعلق نفسه بأحد من حمارمه وهلذ مناألجانب فال هذه 

وأما إذا كان اإلنسان طبيعي وال يهتز قلبه وال  ...أو  على خوف الفتنةاملذهب مشى  أن  يؤيدالذي قلت 

بعض الناس به أمر فيه إشكال وتعرفون اآلن صور النساء منتشرة يف  ره ذا الذي يشاهد التحرمي وتأثيممشاع

شيء أثيم الناس بة صورة امرأة وكذلك أيضا يف الصحف هذه مشكلة تالبطاق...االقمشة االن فيها صور نساء 

وأما به يغلب على ظنه أو يقطع حققه اإلنسان أمر صعب أوال ال جيوز اإلنسان يأمث الناس إال بشيء مل يتإذا 
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ز من هذا أوىل ولكن املسألة ما مسألة التحر  زشيء يشك فيه فال ينبغي أن يؤاخذ الناس به وال شك أن التحر 

  ال ليس حرامإاألولوية مسألة التحرمي نقول هل حرام عليك تنظر و 

أما إذا كان اإلنسان جيوز أن ينظر إىل املرأة نفسها فهذا واضح أنه جيوز أن ينظر إىل صورا مثل ما قال األخ يف  

له  ا يورونملا إذا كان هناك صورة هلمسألة اخلاطب لو أن رجال أراد أن خيطب امرأة وكان بدل من أن يروح 

صورا فهذا ال بأس به وإن كانت الصورة يف احلقيقة ال حتكي الواقع متاما كما هو مشاهد اآلن تشاهدون صور 

لشخص واحد أحيانا تيجي صورته مشوهة وأحيانا تيجي صورته أحسن من الواقعية وأحيانا تكون الصورة مطابقة 

   ا نعم .للواقع احلقيقة أن الصور هذا ال حتكي الواقع متام

  ...: الطالب

  : خوف الفتنة بس  الشيخ

  ...:الطالب

  هو املناط يعين هذا هو السبب سدا للذريعة نعم هو هذا هذا ال إمنا :  الشيخ

  ...:الطالب

  ولذلك جيوز يف بعض األحيان إذا كانت املصلحة أكثر : هو هذا  الشيخ

  : غري مطردالطالب

ألن احملرم لذاته ال تبيحه إال  ال الضرورة ائل فإنه تبيحه املصلحةكل شيء حرم حترمي الوس: بل مطرد   الشيخ

 ائل وتبيحة احلاجة كمسألة العراياالضرورة واحملرم للوسائل تبيحه املصلحة فمثال حترمي ربا الفضل حمرم حترمي وس

 نظر نظرالجة مثل هذه املسألة مسألة النظر حمرم حترمي الوسائل كما قال أهل العلم ولذلك تبيحه املصلحة واحلا

طبيب للمريضة ونظر اخلاطب للمخطوبة ونظر الشاهد للمشهود إليها ونظر املعامل حىت املعامل جيوز أن ينظر ال

مرة ملن تعامله مثل امرأة جرت العادة تبيع وتشرتي يف دكان جيوز تكشف وجهها ألين لو شكيت أشوف وجهها 

ألن هذا ليس من باب التحرمي لذاته حمرم حترمي الوسائل بالنسبة  جيوز هذا العلماء على جواز هذه املسألةثانية 

للمحارم ملاذا جاز املرأة تكشف حملرمها ألن هذه الذريعة شبه منعدمة ولذلك لو قدر أن فيه حمرم والعياذ باهللا 

 حمارمه مقود وأنه ينظر إىل حمارمه نظر األجنبيات وجب منعه منهن وال تستغربوا أن ينظر أحد من الرجال إىل

هذه األيام عن رجل له أخت من األب صغرية هلا سبعة سنني قد سئلت نظرة األجنبيات ال تستغربوا ذلك فأنا 

والعياذ باهللا أخوها من أبيها ذهب ا إىل بيته وفجر ا والعياذ باهللا يعين ما ادري اا صادقة وإال ال ؟ تقول املرأة 

 يبايل احلاصل أن حترمي النظر أصل ليس حترمي لذاته ألن احملرم هو الزنا على أمه والينزو بعض الناس يكون هكذا 
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والفاحشة نعم لكن النهي عن قربان الزنا ألجل أال يكون لنا وسيلة إليه فتحرمي النظر من أجل هذا من باب حترمي 

   الوسائل .

  ىتقدم أن اهللا سبحانه وتعاىل  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

   ...:  الطالب

  ...: تقدم أن اهللا سبحانه وتعاىل أمر النساء أال يبدين زينتهن واستثىن استثنانني األول يا صاحل حجاج  الشيخ

  : استثناء من الزينة  الطالب

  : الثاين  الشيخ

  :استثناء من تبدى له الزينة الطالب

  ستثناء األول عبد اهللا ؟ : استثناء من تبدى له الزينة  االستثناء األول ما هي الزينة يف اال الشيخ

  :ما ظهر منها  الطالب

  : ما ظهر منها متام وما املراد مبا ظهر منها ؟ الشيخ

  العباءة واجللباب...: الطالب

  :  وعلى رأي املؤلف الشيخ

  :الوجه والكفان الطالب 

ليه فيما سبق : الوجه والكفان واألصح األول وهو ثابت عن ابن مسعود رضي اهللا عنه وكما أشرنا إ الشيخ 

  بالنسبة للزينة أا ما وردت يف القرآن إال فيما يتزين به اإلنسان ال ما زينه اهللا به طيب الزينة الثانية استثين منها؟

  ...: الطالب

:  من تبدي هلم الزينة وهم البعولة وما عطف عليها طيب هل الزينتان يا الرباك خمتلفتان يف اآلية أو أا  الشيخ

  ؟  زينة واحدة

  :خمتلفتان الطالب

  :  خمتلفتان متاما كيف ذلك ؟  الشيخ

  ...:الظاهرة الطالب

  : وهذه تبدى لكل أحد ألن بدوها ضروري ال ميكن يتحرز منه والثانية الشيخ

  ...:اخلفية الطالب

  : اخلفية اليت ال تبدى إال هلؤالء طيب اللي مضى من هؤالء كم يا عادل ؟ الشيخ 
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  ...: الطالب

  إال لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن نعم وايش اللي تكلمنا عليه باألمس كم حممد؟ : الشيخ

  )) َال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهن ِإال لِبُـُعولَِتِهن َأْو آبَائِِهن َأْو آبَاِء بـُُعولَِتِهن َأوْ : ((  الطالب 

  :  أو أبنائهن الشيخ

ائِِهن َأْو َما َمَلَكْت َأبـَْنائِِهن َأْو َأبـَْناِء بـُُعولَِتِهن َأْو ِإْخَوانِِهن َأْو بَِني ِإْخَوانِِهن َأْو بَِني َأَخَواتِِهن َأْو ِنسَ ((  : الطالب

 َأْيَمانـُُهن  ((  

  :  أو نسائهن بس عشرة اللي تكلمنا عليه عشرة   الشيخ

وخرج بنسائهن الكافرات فال جيوز هلن الكشف له  )) عين غير أولي اإلربة(( أو التابطيب يقول اهللا عز وجل: 

ومشل ما ملكت أميان العبيد قوله خرج ومشل خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن اإلضافة نوعية ال جنسية وأن 

س إىل جنسه يعين املراد بنسائهن أي املسلمات أما على القول الثاين أن املراد بالنساء أنه من باب إضافة اجلن

يشمل الكافرات واملسلمات وقد ذكروا أن الصحابة رضي بل الذين من جنسكم وهم النساء فال خترج الكافرات 

اهللا عنهم ملا فتحوا األمصار كان فيها قوابل من الكافرات قوابل يولدن النساء فأقرهن الصحابة على ذلك وهذا 

ملسلمات ليس بقيد املسلمات نعم إن خيف منها ضرر هذا شيء مما يدل على أن املراد بنسائهن النساء دون ا

كيف مشل العبيد وهل يراد به غري "  وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد" خوف الضرر حىت يف املسلمات و ثاين 

هن املسلمات مثل ما ملكت أميان ولو من الكافرات فيجوز ن نساءالعبيد ؟ اجلواب نعم يراد به على القول بأ

ال إو االن لزينة هلن يعين أنه ليس خاصا بالنساء اململوكات بل يشمل حىت العبيد حىت الذكور يعين فهمتم إبداء ا

 ال يعين لو قال قائل كيف املؤلف يقول مشلت العبيد فهل هناك أحد غري العبيد ايش اجلواب ؟اجلواب نعم على

ألمة الكافرة جيوز إبداء الزينة هلا وإن مل تكن ات فإن ما ملكت أميان يشمل االقول بأن املراد بنسائهن املسلم

ألا مملوكة أما إذا قلنا بنسائهن مجيع النساء فإن قوله مجيع النساء من نسائهن ألا مملوكة أما إذا قلنا بنسائهن 

ما ملكت أميان خيتص بالذكور فقط ألن النساء معروفات من قوله أو نسائهن لكن املؤلف رمحه اهللا اضطر أن 

ن على النساء الكافرات فقط ذا السبب على أن من أهل العلم من قصر قوله أو ما ملكت أمياهليقول ذلك 

لكت أميان ألجل أن تدخل األمة اململوكة إذا  إبداء الزينة له وإمنا املراد مبام ن العبيد ال جيوز للمرأة لسيدتهوقال إ

نساؤهن أميان لكن الصحيح كما أشرنا إليه سابقا ما ملكت يف كانت كافرة ألا خرجت بنسائهن ودخلت 

رات جيوز إبداء الزينة هلن إال إذا خشي احملذور فهذا لو مسلمة  افاملراد به اجلنس وأن مجيع النساء من مسلمات وك

عين تقول له مثال ي )) المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها(  النيب صلى اهللا عليه وسلمكما ي 
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النة كذا وكذا وتصفها حىت كأنه يشاهدها ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ى املرأة أن تنعت املرأة لزوجها ف

و التابعين في فضول الطعام غير ذي أ " قال ربدون حمذو  ه األشياءهذلكن فهذا شيء ثاين  وجهعلى هذا ال

ى النساء أصحاب تفسير ألولي الجر صفة والنصب استثناء غير وغير أولي اإلربة أصحاب الحاجة إل

يف فضول طيب أو التابعني يقول املؤلف ...كذا "  واإلربة الحاجة إلى النساء من الرجال بأن لم ينتشر ذكره

أو التابعني أيضا الذين يأتون إىل الناس  هذا املراد بالتابعني  الذين يتبعون أهل البيتوشبههم لطعام وهم اخلدم ا

وإن مل يكونوا خدم هلم  فهو شامل هلؤالء وهؤالء فالتابع هو الذي يتبع أهل البيت  ليأكلوا من فضول طعامهم

إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منهم لكن التابعني جيوز إبداء الزينة هلم بشرط أال يكون 

ة ليس العالمة أال ينتشر ذكره بل هلم إربة يعين حاجة يف النساء وقول املؤلف بأن ال ينتشر ذكر كل ما هو العالم

العالمة أال يعرف منه ميل إىل النساء ألن من الناس من مييل إىل النساء وإن كان ذكره ال ينتشر ما هو الزم 

فالكالم على أنه ال يشتهي  هعدم قيامعند فالعالمة أال يوجد منه ميل إىل النساء إطالقا ال عند قيام ذكره وال 

هن هذا كاملرأة ملشقة التحرز منه أباح اهللا سبحانه وتعاىل للنساء أن يبدين زينتهن له فصار النساء وال مييل إلي

التابع ايش معناه ؟ الذي يتبع أهل البيت لتلقي فضول طعامهم إما لكونه خادما فيهم أو غري خادم لكن اشرتط 

جة وهل العالمة ما ذكره املؤلف؟ ال ليس أال يكون له إربة يف النساء يعين حاايش ؟ اهللا سبحانه وتعاىل يف التابع 

ما ذكره املؤلف هو العالمة بل العالمة أن يعلم أنه ال مييل إىل النساء وال يرغب فيهن والغالب أنه ال يقوم ذكره 

ن لكن ال يقوم ذكره لذلك الصحيح يف ممن مييل إىل النساء وحيبهن ويألفهلكن ليس بالزم قد يكون اإلنسان 

  نا نعلم عدم حاجته بعدم ميله إىل النساء هذه املسألة أن

ون به حىت يف ين من غري أويل اإلربة ما كان يعلمرجل خمنث يع النيب صلى اهللا عليه وسلموهلذا كان يف بيوت آل 

إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة " حدى زوجات النيب عليه الصالة والسالم إيوم من األيام قال لرجل من حمارم 

كان األول ال حيسون منه شيء لكن هذا الذي يصف املرأة هذا "  بثماني تقبل بأربع وتدبرغيالن فإنها 

من الدخول على أهل  النيب صلى اهللا عليه وسلمالوصف ايش يدل عليه ؟ يدل على أنه مييل إىل النساء فمنعه 

اهلن وما أشبه ذلك علم أنه بيته ألنه تبني أنه مييل إىل النساء فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر مج

ما عندك " شوفوا احلاشية وايش يقول كل هذه ذكر كل عندكم " صاحب حاجة أما قيام الذكر ما هو العالمة 

  . اجلاللني ةشيحا

  ...: الطالب

  : ما لقيتها الشيخ
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  ...: الطالب

  : ما موجودة بالكتاب يعين الشيخ

  ...: الطالب

  :الرجال وايش بعده  الشيخ

  ... : الطالب 

: عجيب ألن مل ينتشر ذكره كله لو قال ذكره ما فيه إشكال لكن ذكره كله يقتضي عدد كل موجودة  الشيخ

  عندكم يف كل النسخ ؟ ما ذكر ذكره كله 

  ...: الطالب

  :خل احلاشية نفس األصل  الشيخ

  ...: الطالب

ى األطفال الذين لم يظهروا أي أو الطفل بمعن" : الظاهر ان عندك سقط حممد ألن النسخ اتفقت قال  الشيخ

" أو الطفل يقول  يطلعوا على عورات النساء بالجماع فيجوز أن يبدى لهم ما عدا ما بين السرة والركبة

املؤلف مبعىن األطفال فهو اسم جنس مبعىن األطفال والدليل اا يعىن األطفال قوله الذين حيث وصفها باجلمع 

(( ليل على أن اسم اجلنس إذا حلي بال يكون للعموم ولو كان مفردا وقوله وال يوصف املفرد باجلمع لكن فيه د

)) مبعىن يطلعوا على عورات النساء للجماع واملعىن أم ال يعرفون ما يتعلق بالعورات  أو الطفل الذين لم يظهروا

باالطالع بالعني ألن  فقوله مل يظهروا أي مل يطلعوا حبيث ال يدرون ماذا يفعل بالعورات هذا املراد ما املراد

االطالع بالعني هذا يكون يف األطفال وغريهم ولكن املراد باالطالع ال يدرون ماذا يصنع بالعورات وال يرد هلم 

على بال هؤالء األطفال جيوز أن تبدى هلم الزينة وقول املؤلف بني السرة والركبة بناء على أن املراد بالزينة هنا ما 

ِ◌ال لِبُـُعولَِتِهن َأْو آبَائِِهن َأْو آبَاِء  (( أا اللباس وال يضربن كم صار عندنا اآلن ؟ اثنا عشر زين اهللا به املرأة ال 

َناِء بـُُعولَِتِهن َأْو ِإْخَوانِِهن َأْو بَِني ِإْخَوانِِهن َأْو بَِني َأخَ  َنائِِهن َأْو َأبـْ ِهن َأْو َما َمَلَكْت َواتِِهن َأْو ِنَسائِ بـُُعولَِتِهن َأْو َأبـْ

 الطْفِل الِذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَساِء  الرَجاِل َأوِ  التابِِعيَن َغْيِر ُأْوِلي اِإلْربَِة ِمنَ  َأْيَمانـُُهن َأوِ 

ذا هو ظاهر اثنا عشر صنف هؤالء هم الذين تبدى هلم الزينة اخلفية ومن عداهم ال تبدى هلم ه]^31)[النور:)

اآلية ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول وال يبدين زينتهن إال واالستثناء هذا مفرغ يقتضي أن ما سوى هؤالء ال جيوز 

  إبداء الزينة هلم
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لكن بعض العلماء أحلق م بقية احملارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع ألن فيه أشياء فيه من النسب من احملارم  

م واألخوال وفيه أيضا من املصاهرة من مل يذكر ألنه قال آباء بعولتهن معناه تكون زوجة من مل يذكر مثل األعما

ابن أو أبناء بعولتهن تكون زوجة أب يعين أن زوجة األب تبدي ألبناء زوجها الزينة وزوجة االبن تبدي آلباء 

صاهرة فبعض العلماء من قال زوجها الزينة طيب زوج البنت  جيوز وإال ما جيوز ؟ زوج البنت هو ما ذكر من امل

أنه يلحق وعندنا أيضا الرضاع جبميع أقسامه ما ذكر أحلقه بعض العلماء مدعني أن ذكر البعض يدل على البقية 

وأن العرب يف كالمهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية  لكن هذا ليس جبيد وجه ذلك أن 

ة يكتفى منه بذكر واحد ويكون هذا الواحد على سبيل التمثيل أما أن يذكر ذكر البعض الذي يراد به إحلاق البقي

عدد من جنس وحيذف الباقي وبطريق احلصر فهذا غري مسلم ولكن يبقى عندنا النظر يف مسألة إبداء الزينة اليت 

ية يف زينة اللباس زينها اهللا به إن كان الوجه واليدين وما أشبه ذلك فهذا له دليل غري هذه اآلية فنقول هذه اآل

وشبهه وجيب إبقاؤها على ما ذكره اهللا تعاىل وأما مسألة إبداء الوجه والكفني والساق والرقبة وما أشبه ذلك فهذا 

  يؤخذ من أدلة أخرى 

طيب هذه اآلية هؤالء االثنا عشر هل هم على حد سواء فيما يبدى من الزينة أم ليسوا على حد سواء ؟ ليسوا 

شك وهلذا بدأ اهللا بالزوج ألنه أعلى من تبدى له الزينة مبطلقها والباقني ميكن أن يقال على  على حد سواء بال

الرتتيب وميكن أال يقال على الرتتيب بل ينظر إىل ما جرت به العادة ألن حقيقة األمر أن مثال األخ إذا كان عند 

حلالني أشد حتشما بالنسبة هلا إذا كان ال يأيت أخته دائما يف البيت ليس مثل إذا مل يكن ال يأتيها إال نادرا أي ا

إال نادرا فهي تستحي منه وحتتشم أكثر من إذا كان دائما عندها فينبغي ملثل هذه األشياء يراعى ترتيبهم أما 

الزوج فهو على كل حال يف القمة  وأما البقية فعلى حسب ما يدعوا إليه العرف والعادة بالنسبة إلبداء الزينة  

  متوسطة أو أدىن ما يقال إنه زينة  كاملة أو

) هل جيب على املرأة أن حتتجب على الرجل يعين (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارههن )املسألة الثانية 

هل حيرم عليها أن تنظر إىل الرجل اوال حيرم يعين إذا قلنا إن املراد بالزينة هنا ما زين اهللا به املرأة أو ما زين به 

) (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارههن )عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو ال جيب ؟ الرجل فهل جيب 

هذه مسألة فيها خالف بني أهل العلم منهم من قال أنه ال جيوز للمرأة  أن تنظر إىل الرجل كما ال جيوز للرجل 

يغضضن من أبصارهن وأيد أن ينظر إىل املرأة ألن اآلية واحدة قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات 

( احتجبا : النيب صلى اهللا عليه وسلمقوهلم هذا حبديث أم سلمة واملرأة األخرى اليت ملا دخل ابن أم مكتوم قال 

فلما أوردا عليه أنه أعمى قال أفعمياوان أنتما  منه قاال يا رسول اهللا إنه رجل أعمى فقال افعمياوان أنتما )
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حلديث ال يصح عند أهل العلم ألنه من رواية نبهان موىل أيب سلمة وهو جمهول وأمرمها باالحتجاب لكن هذا ا

ولذلك ضعفه اإلمام أمحد رمحه اهللا مث انه ال ميكن هذا احلديث ولذلك الصحيح أنه جيوز للمرأة أن تنظر إىل 

ي اهللا الرجل إذا مل يكن هناك فتنة أو شهوة ويدل على ذلك أحاديث صحيحة صرحية منها حديث عائشة رض

عنها حينما كانت  تطلع إىل احلبشة وهم يلعبون يف املسجد والنيب صلى اهللا عليه وسلم يسرتها وهي تنظر إليهم 

النيب حىت إا هي اليت تركت هذا الشيء وهذا دليل واضح على جواز نظر املرأة إىل الرجل كذلك أيضا قول 

 بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عندهاعتدي في بيت الفاطمة بنت قيس (  صلى اهللا عليه وسلم

  ) هذا أيضا صريح واضح يف أن املرأة جيوز أن تنظر إىل الرجل 


